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  یکه تو فکر م یبه اون کس یاصالً ربط  ستین یکن یکه تو فکر م یآدم اون کس نیا

شو رو   یما خود واقع یکرده اما برا  یمسخره باز  شینما هیتو  یبرا  دینداره شا یکن

 کرده

 

باالخره   شدی م شتری و ب شتریترس من ب  میشد یم کینزد مارستان یهر چقدر به ب 

  میشد ادهیپ نیو از ماش میپارک کرد مارستان یب اطیح یو تو نیماش

  یو دلهره داشتم هم عجله داشتم برا دمیترس یراه افتادم هم م نیاز شاه جلوتر

 افتاده  باز بشه  مون یزندگ یکه تو یگره کور نیحرفاش تا باالخره ا دن یشن

روبه رو شدن با  یخدمو برا دمیرو اونجا برده بودن رس ایمیکه ک یدر اتاق یجلو  یوقت

 آماده کردم. یهر اتفاق

 

و   ستین لیدل یکه زده ب ییهاحرف  ن یدونستم ا یشناختم و م یزن و م نیخوب ا 

 سرش داره ! یتو یالیحتماً فکر و خ

 

 تخت بهش  یرو دنشیاتاق و باز کردم و وارد شدم با د در

  ستادمیشدم و کنار تختش ا کترینزد 

که صبر کردم باالخره چشماشو باز کرد و بهم   یکم دیدیبسته بود و منو نم چشماش

 رو بهم گفت  یلبخند مرموز  هیا موند و باالخره ب رهیبه هم خ ینگاه کرد کم

 

 منتظرت بودم! یخوش اومد _
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منم اومدم   یکه بود نشستم و گفتم خودت احضارن کرد یصندل یکنار تختش رو 

تا با من  یمنو خواست سایانقدر مهمه که قبل از حرف زدن با پل  یحاال حرفتو بزن چ

 ؟  یحرف بزن 

 و گفت   دیخودشو باالتر کش یکم

 

  یز یچ هیخوام  یکارو بکنم م نیمهم هست که بخوام ا نقدریا یراستش رو بخوا _

 تو دارم.  یبرا ییشرط ها هیبهت بگم و 

 

 و گفتم  دمیابروهام باال پر 

 

 شرط؟

 من؟  یبرا   یدار یشرط چه

  یکه هر کار یدوستش دار  نقدریا یگفت ینم  ییکه عاشق اهورا یزدیمگه تو دم نم 

کلمه حرف زدن  هیزندانه و فقط  یاالن همون اهورا تو  یکن یبدست آوردنش م یبرا 

دست   نیآوردن اهورا ا رون یب یبرا  یو تو چرا االن دار  رون یب ارهیتو اونو از اون جا م

 فهمم؟ یواقعا نم یکن یاون دست م

 

 و گفت  دیو ابروهاش کش یدست 

 

نم  ک یم یبدست آوردنش هرکار یبرا یحق باتوعه من عاشق اهورام و درست گفت_

و با تو  ادیب نکهی ا یزندان بمونه به جا  یتو ارمیاگر اونو به دست ن  دمیم حیاالنم ترج

 کنه!  یعشق باز
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من و   یراستش و بخوا شهی هم یحذف شو و برو برا شیاز زندگ ایانتخاب باتوعه 

  یپنهون  یول میاتفاقا هام باهم بود  نیاهورا قبل ا

رو بازش کن  زیسوم م یاتاقم کشو  یخونه تو یمن عکساشم دارم تو  یاگه باور نکن 

 عکسارو  نیبب

که کنار تو  هیو اون االن فقط و فقط به خاطر دلسوز میدوست دار گرویاهورا همد منو

 مونده و گر نه اونقدر عاشق من هست که نتونه از من بگذره... 

 بلند شدم و گفتم  یصندل  یکردم از رو یباور نم حرفاشو

   کنمیتو رو باور نم یحرفا  چکدومیه من

 کنم   یوقت به اهورا شک نم چیمطمئن باش که من ه نوینده اما ا تیرضا یخوا یم

 کرد و گفت   یبهم نگاه  م الیخیب

 

بچه سالم   یخواهی تو نم شهیم یبچه چ نینکرد ا انتیکه اهورا به تو خ میریباشه گ_

اصالً به   ید یهمه زحمت کش نیکه به خاطرش ا یبچه ا  نیکه ا یخواینم ادیب ایبه دن

 اد؟یب ایدن

 ی نیب  یرنگ بچه رو هم نم  یاهورا نش الیخیو مطمئن باش اگه ب 

 

  انتیاتفاقا بهت خ نیشوهرت قبل از ا نکه یشوهرت دستم منه دوم ا یازاد هنک یاول ا 

 کرد و من آدرس مدرکش هم بهت دادم  یم

 منه  یدستا یکه جون پسرت تو  نیسوم 

تا اونم به  یاهورا کم کن یو از زندگ تو شرت نکهیا  یبرا ستین یکاف یلیسه تا دل نیا 

 آرامش برسه ؟ 
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کنارش  یاما با چه اعتماد به نفس  یست ی تو اصالً در حد اندازه اهورا ن یدونیم خوب

 ! دونمیواقعاً من نم یموند

 

 صورتش خم شدم و گفتم  یرو 

 

که تو  گمیم گمیبهش م زیاهورا و همه چ  شیپ رمیمن م گمیدارم بهت م یچ نیبب

 نه من   یافت یو اون موقع است که تو از چشم هورام یبد  تیرضا یخواینم

 

 سمت در اشاره کرد و گفت   هب

خوب   یبهش بگ   یاالن برو به اهورا بگو وقت نیخواد بکن هم یکه دلت م یهر کار_

تاتو شرت از  یو نر  یگفتم تاتو نزار مونمیپاش م  زنمیکه م یکه من حرف  دونهیم

 !یحاال خود دان  رون یب ادیکه اهورا ب  دمینم تیمن رضا یمن و اهورا کم نکن یزندگ

من  دن یبود با د ستادهی پشت در منتظرم ا نیاومدم شاه رون یو کالفه از اتاق ب یعصب

 به سمتم اومد و گفت 

 ؟  یشد باهاش حرف زد یچ_

 

 ای دنبالم ن  ستیزدمش و گفتم حالم خوب ن کنار

 نیماش کیدنبالم اومد و نزد مارستان یب اطیاون نگران پشت سرم راه افتاد و تا ح اما

 گفت  ستمیبا نیو مجبورم کرد که ماش دیازو کشو ب  کینزد دمیکه رس

 

 شد؟  یچ یو بگ یحرف بزن یخواینم _
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 بغض گفتم  با

 گرد شده بهم نگاه کرد و گفت  یاز هم بپاشه با چشما مویزندگ خوادیدوباره م 

 خواسته ازت؟  یچ _

 گفت!  یبزن چ حرف

 

و برو   ریاز اهورا طالق بگ گهیکنترلش کنم گفتم بهم م تونستمینم گهیکه د یا هیبا گر 

  هیادم عوض هیاون  رون یب ادیبدم اون از زندان ب تیبرو تا من رضا شیاز زندگ گهیم

 ... ییبال یاگه نر  گهیدختر دارم عاشق شوهرمم م هیمن 

دست همه  نیدختر رو نشناخت ن یواقعاً شماها ا ارمیسر بچه تو شکم م ییبال 

 پشت بسته  از ارویعوض

 

نشستم و با  نیزم ینداشتم ناگهان رو ستادن یتوان ا گهیبد بود که د یبه قدر  حالم

 بازوهام گذاشت و گفت  یکنارم زانو زده دستشو رو نیکردم شاه هیبلند گر یصدا

 

  ینجوریا دمیبهت قول م  زنمیباهاش حرف م شهیدرست م زیآروم آروم باش همه چ _

 بکنه حق نداره...  نکارویا تونهینکن با خودت نم

 

   کردمیم یکسیو ب ییکردم احساس تنها هیانداختم و گر نیبغل شاه یتو خودم

 .  رفتینم رون ی اون دختر از ذهنم ب یحرفا

 گفت اهورا دوستش داره و اونا باهم بودن  اون 
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 ؟؟ یراست بگه چ اگه

 اهورا بشم.  شیپ رفتن  الیخ یانقدر بد بود که امروز هم ب حالم

 

کنارمه به   لیاز بابت من راحت شد که راح الشیخ یمنو بخونه برگردوند و وقت نیشاه 

 برگشت.  مارستان یب

 

 خورد . یاما من چشمم آب نم ارتشیو سر عقل م زنهیگفته بود با اون دختره حرف م 

 رفت ینم  رون یبودم حرفاش از سرم ب  ختهیبهم ر  واقعاً

 ام... بچه  

 اهورا ...  

 ... زد یکه ازش حرف م یانتیخ

که  دمید یآورد و من م یحال من طاقت نم دن ینگران و ناراحت بود با د یلیخ لیراح 

 من همه کس و کارم بود. یدختر برا نیا  ختهیچقدر به هم ر

 

  یتوجه لیراح یهاداشتمش واقعاً خوشحال بودم از جام بلند شدم و به حرف  نکهیاز ا 

 رفتم.  ایمینکردم به سمت اتاق ک

 

 زدی بود که ازش حرف م یو مدرک لیواون  دل دیکش یمن اونجا م یزیچ هی 

 اتاق خوابش بود   یخودش تو  یبه گفته  

 اتاق بزارم   نیا یخواست قدم تو  یاتاق که باز کردم دلم نم در

 ... دمیترسیم
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   دیروبرو بشم که نبا یزیبا چ دمیترسیم 

 حرفاش راست باشه و من تاب و توان وتحملشو نداشته باشم.  دمیترس یم

رنگ و   یتمام زنا یگفته بود پا کنهینم  انتیبهم خ گهیاهورا بهم قول داده بود که د 

کوتاه  شیدن و از زندگبو شیزندگ یمنم بودم تو  یکه وقت ییوارنگ قبل من و اونا

 کرده.

 

 . دادمیواقعاً جون م دمیدی ازش م یا  گهید انتهیداده بود اگر خ نان یاون به من اطم 

  یز یخواستم اگر چ یدر و بستم نم ادیب ل یکه راح نیباالخره وارد اتاق شدم و قبل از ا 

 نه یبب یا  گهید یباشه جز خودم کس

مکث باالخره بازش  یکه ازش گفته بود رفتم و بعد از کم ییبه سمت همون کشو

  دیکشو بود دستام لرز یکه تو یپاکت دن یکردم با د

 برداشتنش  یبرا 

 ؟  کنهیم انتیمگه اهورا به تو خ یشد وونهیبا خودم گفتم دختر د 

 ست یخودشو بهت ثابت کرده اون آدم سابق ن گهید اهورا

  قی نفس عم هیکشو برداشت مو با  ی از تو  که به خودم دادم پاکت یپس با دلگرم 

 دم یکش رون یکه توش بود ب ییعکسا

 

 رفت  نی اعتمادم از ب ؛ی؛دلخوش  ینگاهم که به عکسا افتاد تمام دلگرم 

 

 بود که لباس تنش نبود  ییبغل اهورا یلخت تو ایمیک 
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فرصت کرده   یبود ک زیهمه چ یایگو ی کی نیهم نمیعکسا رو بب هیالزم نبود بق گهید 

 با هم بخوابن؟  نطوریبودن ا

 افتاد  پخش شدن   نیزم ینشستم عکس از دستم رو نیزم یرو 

 . ختیصورتم ر یاونا بود که اشک از چشمام رو ینگاهم رو 

 

سوخت و دود شد و به   هیصدم ثان یگرفت و تو شیآت امیکردم تمام دن یاحساس م 

 هوا رفت 

 بکنه ؟  ونکاریاهورا چطور تونسته بود با من ا 

 زد  یعکسا بهم پوزخند م نیا یتو ایمیک لبخند

 که برنده شد من بودم نه تو!  یباالخره اون یهر چقدر تالش کرد یدیکه د 

 من اهورا به دست آوردم ...  

 

ادم   هیکه بخاطرش اهورا  یخورد عشق اولش بود عشق یگوشم زنگ م یتو حرفاش

 شده بود   گهید

 االن عشق اولش برگشته بود  و

 

چطور دوباره با   دم؟یباور رس نیچطور به ا خوادی اونو نم گهیچرا باور کردم که او را د 

 اعتماد کردم؟ یهمه سادگ نیا
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